Forslag til ÅRSPLAN 2016 for Kgs. Enghave Lokaludvalg
Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften.
Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau. Hvert projekt er uddybet med mere konkrete aktiviteter, succeskriterier, målgrupper og
samarbejdspartnere.

Forkortelser
AAU: Aalborg Universitet
AKB: Boligorganisationen AKB København
BMU: Lokaludvalgets Bymiljøudvalg
BR: Borgerrepræsentationen
CBU: Center for Byudvikling
CSB: Center for Sikker By
DN: Danmarks Naturfredningsforening

KAB: Boligadministrationsselskab
KEJD: Københavns Ejendomme
KFF: Kultur- og Fritidsforvaltningen
KK: Københavns Kommune
KU: Lokaludvalgets Kulturudvalg
LAR: Lokal afledning af regnvand
LU: Kgs. Enghave Lokaludvalg
OMF: Områdefornyelsen

MM: Miljømedarbejder
Sek: Sekretariatet
SOS: Sammen om Sydhavnen, helhedsplanen i SV
SSP: Skole, socialforvaltning og politi
SU: Lokaludvalgets Socialudvalg
TMF: Teknik- og Miljøforvaltningen
US: Udvalgssekretær
ØKF: Økonomiforvaltningen

Ændret/nyt i forhold til årsplan 2015 står med rødt.
I BMUs opgaver er der slettet følgende: Fondsansøgninger vedr. Tippen, startevent for genbrugsstationen, at følge med i fredningssagen.
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Årsplan 2016
Årsplanopgaver for Bymiljøudvalget
Indsatsområde:
Konkret projekt

Pleje og udvikling af Tippen
Aktivitet

Tovholderfunktion for det lokale
grønne partnerskab.

Sammen med de øvrige partnere sikrer
Partnerskabspartnere
Kgs. Enghave Lokaludvalg, at Tippen Syder
fortsætter som et vitalt og effektivt
samarbejdsforum, at diverse tilladelser,
afrapporteringer mv. er i orden, og at
partnerskabet lever op til forpligtelser
overfor evt. tilskudsgivere o.a.

Formidlingsarrangementer

Deltager i/arrangerer min. to
arrangementer.

Tippen Syder+
(Delvist Sharing CPH-projekt)

Plejeplan

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Hvornår

Initiativtager

Partnerskabspartnere

Hele året

MM

Nuværende og potentielle Partnerskabspartnere,
brugere af Tippen.
øvrige interessenter.

Høstpicnic sept.

MM

Hidtil opnåede dele af projektplanen
stabiliseres og gøres fuldt bæredygtige

Partnerskabspartnere

Partnerskabspartnere, KK,
lokalisering af flere
samarbejdspartnere.

Hele året

MM

LU vil søge indflydelse i udarbejdelsen af
en plejeplan for det fredede område
(dette bliver nok ikke i 2016)

Frivillige og lønnede
plejere, partnerskabspartnere, fonde, KK

Partnerskabspartnere,
Sandsynligvis ikke
relevante lokale aktører, KK relevant i 2016
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MM

Indsatsområde:

Grøn mobilitet

Konkret projekt

Aktivitet

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Hvornår

Initiativtager

Fælles cykelkort med Vesterbro

Kort og lydfiler opdateres.

Byens borgere og
besøgende

Vesterbro LU

Inden maj 2016

MM

Kort og lydfiler distribueres via
turistinformationen, som evt. også
finansierer en engelsk udgave.

Byens borgere og
besøgende

Vesterbro LU, TMF,
Turistinformationen

Maj

MM

Sydhavnsruten

Sydhavnsrute-kortet opdateres, gøres
færdigt og relanceres med løbetur.

Byens borgere og
besøgende

Andre hjemmesider

Lancering af ruten Havneringen
(Sharing CPH-projekt)

På udvalgt sted udføres LU-relateret
Byens borgere
aktivitet for tilskuere og deltagere i åbning
af Havneringen

TMF, Vesterbro LU

August

MM, LU

Bilfri dag

Evt. aktivitet på Enghavevej (2-sporet
Enghavevej) eller ved Sydhavns Plads, hvis
bydelen bliver omfattet af Bilfri dag.

OMF?

September

BMU

Udlån af ladcykler

Den nuværende ordning evalueres, der
Bydelens borgere
udveksles erfaringer med andre LU og
Miljøpunkter, der arbejder i retning af en
fælles håndtering af lokalt ladcykel-udlån.

TMF, Øvrige LU,
Miljøpunkter, OMF?

Hele året

MM
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BMU

Indsatsområde:
Konkret projekt

Affald og ressourcer
Aktivitet

Bæredygtige events
(Sharing CPH-projekt)

Deltage i udviklingen af TMFs
retningslinjer for bæredygtige events

Grøn jul

Smart energi

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Hvornår

Initiativtager

TMF, øvrige LU, LU selv

Øvrige LU, Miljøpunkter,
TMF, Guldminen, OMF?

Hele året

MM

Afprøve forskellige løsninger for
TMF, øvrige LU, LU selv
bæredygtige events i egne arrangementer

Øvrige LU, Miljøpunkter,
TMF, Guldminen, OMF?

Hele året

MM

Rådgive puljemiddelansøgere om, hvordan Puljemiddelansøgere
man kan gøre events mere bæredygtige

Øvrige LU, Miljøpunkter,
OMF?

Fra august

MM

Workshops med genbrugsjulepynt

Bydelens borgere

Guldminen, Vesterbro LU,
bydelens skoler og/eller
institutioner, Sydhavnens
Bibliotek

Novemberdecember

MM

Inspirationshæfte om grøn jul

Bydelens borgere

November

MM

Flere genbrugselementer i fbm
juletræsfest på Mozarts Plads.

Bydelens borgere

November

MM

Parterne bag julefesten på
Mozarts Plads, TMF,
Guldminen

Der samarbejdes med forskere fra AAU om Forskere, politikere,
at få Sydhavnen som testområde for
relevante virksomheder
næste generation smart energi

AAU, TMF
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AAU, MM,
BMU

Indsatsområde:
Konkret projekt

Grøn Sydhavnen
Aktivitet

Målgruppe

Blomstrende by
(Sharing CPH-projekt)

Deltage i udviklingen af Blomstrende By
(borgere adopterer vejbede) som et
bydækkende tilbud

Politisk bevågenhed udover
projekterne

Aktiviteter og succeskriterier

Fredning af Tippen

LU holder øje med, hvad der sker og
udøver om nødvendigt politisk indflydelse.

DN, lokale interessegrupper

Harrestrup Å

LU følger med i KKs projekt med at
KK
genoprette og omlægge Harrestrup Å mhp.
at sikre at den endelige løsning medfører
rent vand i Kalvebodløbet.

KK, berørte LU, Tippen
Syder (partnerskab)

Valbyparken

LU arbejder for en ændret tilkørsel til
arrangementer i Valbyparken.

TMF

Lokale borgere

BMU

Opfølgning på Sikker Skolevejprojektpakken.

LU følger med i udmøntningen af pakkens
mange delelementer.
LU arbejder for at evt. restpenge fra
projekter, der ikke gennemføres, lan
bruges på projekt med genopretning af
Stubmøllevej.

TMF

TMF

BMU

Samarbejdspartnere

Hvornår

Initiativtager

TMF, øvrige LU, bydelens Øvrige LU, Miljøpunkter,
borgere
TMF, bydelens borgere og
grundejerforeninger, OMF

Første halvdel af
året

MM

Målgruppe

Hvornår

Ansvarlig

Projekter med politisk bevågenhed
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BMU

Hele året

BMU

Politisk bevågenhed udover
projekterne

Aktiviteter og succeskriterier

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Forbindelse over Sydhavnsgade

Der arbejdes for gennemførelse af
projektforslaget med forbindelse til P.
Sabroesgade, ekstra rampe over
Scandiagade ved Sydhavns Plads og
overgang over Borgmester Christiansens
Gade. Samt for borgerinddragelse i fht.
udformning og muligheder.

TMF

TMF, BR-politikere, lokale
grundejere, OMF

BMU, LU

Havnebus-bustrafik

Der arbejdes løbende for bedst mulige
trafikforbindelser indenfor og til og fra
bydelen, herunder en udvidelse af
havnebusdriften i aften/weekendperioder.
Der søges indflydelse på Bynet 2019 og
busomlægning i fbm. metrobyggeriet.

Movia

Lokale boligforeninger og
borgere

BMU

Den grønne Kile på Teglholmen

Der arbejdes løbende for at arbejdet med TMF, grundejere
den planlagte grønne kile bliver afsluttet.

TMF

BMU, LU

Færdiggørelse af bydelens
stiforbindelser

Der arbejdes videre på, at ’hullerne’ i og TMF
evt. nye ønsker til Sydhavns eksisterende
stisystem lukkes med etablering af de
manglende strækninger, som er beskrevet
i bydelsplanen.
Der arbejdes for at genopretningen af
Stubmøllevej bliver til en forbedring med
cykelsti mm.

TMF

LU

KKs kortmateriale opdateres i fht.
eksisterende stisystemer.
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Politisk bevågenhed udover
projekterne

Aktiviteter og succeskriterier

Målgruppe

Genbrugsstation Sydhavn

Deltager i arbejdsgrupper bl.a. mhp.
sikring af gode trafikale og miljømæssige
forhold.

TMF

Grønne indkøb

LU søger indflydelse på muligheden for
bæredygtige indkøb via KKs
indkøbsordning

LU

Skybrudsprojektpakker

Der gives inputs til byrumsforbedringer i
fbm. konkretisering af skybrudsløsninger,
og hvor relevant udføres der
borgerinddragelse. Der er særligt fokus på
Karens Minde-området og på etablering af
grønne korridorer og faunapassager.
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Årsplanopgaver for Kulturudvalget
Indsatsområde:

Kgs. Enghave Kultursteder

Konkret projekt

Aktivitet

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Hvornår

Initiativtager

Udvikling af Karens Minde

Der arbejdes løbende på at skaffe flere
midler til at Karens Minde Kulturhus kan
gøres mere tilgængeligt, både
arkitektonisk og mht. åbningstider.

KFF, BR

Karens Minde Kulturhus,
KFF, KEJD

Hele året

KU, LU

Vestre Kirkegård

Der følges med i planerne for udviklingen
af Vestre Kirkegård.

TMF

Sydhavnens Teater, OMF

Hele året.

KU

Sydhavns Teater

Der arbejdes på, at Østre Kapel kan blive
omdannet til et permanent kultursted

KFF, TMF

Sydhavns Teater, OMF

Hele året

KU

Indsatsområde:

Sammenbinding af ny og gammel bydel via lokalt medie

Konkret projekt

Aktivitet

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Hvornår

Initiativtager

Lokale medier

Der arbejdes på at få etableret et eller
flere forskelligartede bydelsdækkende
medier, herunder lokal-Tv.

Alle borgere i Kgs.
Enghave

Beboerbladet, AAU, OMF og Hele året.
andre lokale
samarbejdspartnere

KU

Politisk bevågenhed udover
projekterne

Aktivitet

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Ansvarlig
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Hvornår

Kulturelle aktiviteter flere steder i
bydelen

Der gives opbakning til projekter om at
iværksætte kulturelle aktiviteter i
samarbejde med skolerne i Kgs. Enghave.
LU skaber netværk med bydelens
kulturinstitutioner.

Bavnehøj Idrætsanlæg

Der arbejdes for fortsatte forbedringer af
faciliteter i form af baner og klublokaler.
Bavnehøj Idrætsanlæg tages med i
forbindelse med anbefalinger af projekter
til kommende budgetter.

Boldklubben Vestia, Ajax og
Chin-gu Full-Contact

KU

Stranden ved Valbyparken

Følge udførelsen af anlægget, herunder
dialog med kommunen og med Valby
Lokaludvalg

KK, TMF, Valby Lokaludvalg Hele året

KU, LU

Etablere samarbejde med Valby
Lokaludvalg om valbyparken

Skiltning vedr. fredningsbestemmelser
samt vedr. dyre- og fuglearter

KK, TMF, Valby Lokaludvalg Hele året

KU, LU

Samarbejdspartnere

Initiativtager

Hele året

KU + LU

Årsplanopgaver for Socialudvalget

Indsatsområder:

Mozart Plads og Sund Bydel

Projekt

Aktiviteter og succeskriterier

Målgruppe
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Hvornår

Mozarts Plads

For at fastholde Mozarts Plads som
Bydelens borgere, KK
bydelens samlingspunkt bakkes der via
puljemidler op om aktiviteter på pladsen.

SOS, Sydhavnscom-pagniet, Hele året
TMF (bl.a. park & natur og
renhold) CSB, Pavillonen

SU/LU

Mozarts Plads

Lokaludvalget arrangerer min. 1 årlig
aktivitet på pladsen.

SOS, Sydhavnscom-pagniet,
TMF (bl.a. park & natur og
renhold), CSB, Pavillonen

LU/sek.

Sund Bydel

Vi arbejder videre med at skille tallene ad Bydelens borgere, KK
mellem Vesterbro og Kgs. Engahve, ved at
skabe opmærksomhed i bydelene. Vi Vil
invitere politikere til at gå en tur i
bydelen. SU vil nedsætte en arbejdsgruppe
under lokaludvalget til dette formål.

Bydelens borgere, KK

SEK, SU

Projekter med politisk bevågenhed
Politisk bevågenhed udover
projekterne

Aktivitet

Målgruppe

Beboersammensætning

Der skal arbejdes på nye løsninger, så
familier ikke flytter ud af bydelen og så
beboersammensætningen bliver mere
balanceret.
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Fritidsreformen

Lokaludvalget følger processen om
Borgerne
lukningen af Fritidshjemmet Spiren og den
efterfølgende forventede mangel på
pladser i Ellebjerg Skoles område, samt
problematikken om mangolende midler til
ombygning af eksisterende faciliteter på
skolen og fritidshjemmet.

BUF

Hele året

SU

Rummelig bydel

LU vil arbejde for, at der følger penge
med udnyttelsen af anvisningsretten, så
borgere med behov for ekstra støtte, får
det, f.eks. i form af støttepersoner.

AKB, KAB

Hele året

SU

Samarbejdspartnere

Hvornår

Initiativtager

OMF

Hele året

LU, Sek.

KK

Årsplanopgaver på tværs af fagudvalg
Indsatsområde:
Konkret projekt

Netværk og borgermøder
Aktivitet

Områdefornyelsen

Der arbejdes på at koble bydelplanen med Områdefornyelsens
Områdefornyelsens projekter og
sekretariat,
aktiviteter.
arbejdsgrupper og
styregruppe.

Målgruppe
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Metro

LU påvirker i retning af gode
TMF, BR.
stationsløsninger (især Mozarts Plads) og
god løsning ved Ny Ellebjerg station.
Herunder ved deltagelse i følgegruppe for
Mozarts Plads og arbejdsgruppe under
Områdefornyelsen.

OMF

BMU, SU

LU arbejder for at følgerne af det
omfattende metroarbejde vil blive til
mindst mulig gene for beboerne.

TMF

Projekttræf

LU arrangerer en netværksdag for tidligere Lokale ildsjæle,
og potentielle puljemiddel-ansøgere mhp. organisationer, borgere
projektrådgivning og at skabe
m.fl.
opmærksomhed om puljemidler, kriterier,
fokusområder mv., samt at skabe grobund
for samarbejde ansøgerne imellem.

Projektrådgivningen,
Frivilligcentret m.fl.

Netværk, samarbejdspartnere og
frivillige

LU deltager så vidt muligt i bydelens
øvrige væsentlige, større begivenheder
mhp. at synliggøre LUs arbejde.

Bydelens borgere,
organisationer m.fl.

Forslag til årsplan 2016 - Kgs. Enghave Lokaludvalg

Sek

I løbet af året

12

LU, SEK

Borgermøder, bydelsture o.lign.

Der samarbejdes løbende med Aalborg
Universitet, Sydhavnen. Bl.a. om opgaver
og projektarbejder om specifikke, lokale
problematikker, som f.eks. undersøgelser
af,
bydelen
beboermæssigt
anno
Derhvordan
arrangeres
fem til
seks borgermøder

Forskere og studerende

AAU

Hele året

Afhængigt af tema

Afhængigt af tema

LU/Sek.

LU, SEK

eller ture, der omhandler aktuelle emner
for bydelen.

Projekter med politisk bevågenhed
Politisk bevågenhed udover
projekterne

Aktivitet

Målgruppe

Samarbejdspartnere

Hvornår

Ansvarlig

Kontakt til BR og forvaltninger

Kommunalpolitikere skal lære bydelen og
bydelens ønsker at kende. Bl.a. som de
fremgår af Bydelsplanen.

BR-politikere

Lokale borgere og
foreninger og organisationer

LU, SEK

KK task force, Sydhavn

Der deltages i taskforcens arbejde med at
fremme konkrete fysiske
udviklingsprojekter i bydelen, bl.a.
projekter, der skal øge bydelens

TMF, KFF, CBU

SEK

Årsplanopgaver - sekretariatsdrift
Projekt

Aktiviteter og succeskriterier

Målgruppe
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Hvornår

Initiativtager

Udlånsladcykler

Ladcyklerne fortsætter med at være et
synligt og let tilgængeligt alternativ til
biler, når lokale borgere, foreninger mv.
skal have transporteret noget.

Bydelens borgere,
foreninger mv.

Sydhavnscompagniet,
Sydhavnens Bibiliotek og
Karens Minde Kulturhus

Hele året

SEK
Kommunikation

Kommunikationen indtænkes aktivt i de
BR, borgere og lokale
enkelte projekter og indsatser. Der tænkes aktører
og evalueres på synlighed før og efter
hvert projekt.

Hele året

Opdatering af hjemmesider og sociale
medier.

SEK
Lokaludvalgets medlemmer bruger
jævnligt deres egen profil på facebook til
dialog med borgerne

LU
Økonomistyring

Der følges løbende op på budget for
LU, KK
sekretariats- og puljemidler, så det sikres,
at der ikke er underskud og at LU har et
overblik over resterende puljemidler på
Lumøderne.

Administrative opgaver i fbm. LU og
udvalgsmøder

Sek. udfører driftsopgaver ifm. tilblivelsen LU
af LU-dagsordner og LUmøder samt
kontakt til forvaltninger m.fl.

ØKF

SEK

SEK
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Seminar om Bydelsplan 2017

Lokaludvalget afholder et en-dagsseminar LU, sek.
efter sommerferien, hvor der gøres status
på den eksisterende bydelsplan

2. halvår 2016
Årsplan

Der udarbejdes årsplan for LUs arbejde.

FU, sek

LU, sek.

LU, SEK
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